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Z JEZUSEM
WSTĘP WZBRONIONY?
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli kto
zachowa Moją naukę, nie zazna śmierci na wieki –
tak zapewnia Chrystus Pan (zob. J 8, 51nn). A co w
Polsce? Dwa lata temu, na wiosnę w naszym kraju
rozpoczęła się akcja plakatowa pod hasłem: «Szkoła!!! To nie kościół». Wyprodukowano 53 billboardy
o takiej treści, miały pojawić się w 30 polskich miastach. Kampania, zaplanowana na kwiecień 2017 roku,
miała na celu wyrugowanie religii ze szkół. „Prezeska” fundacji „Wolność od religii” tłumaczyła, że organizatorzy chcą wyrazić sprzeciw wobec „szkolnej
katechizacji”: jej zdaniem to akt przemocy, która „dotyka uczniów z mniejszości religijnych i mniejszości
bezwyznaniowej przez cały wieloletni okres edukacji”.
W rozmowie z Gazetą Wyborczą posłanka Nowoczesnej – pomińmy jej nazwisko – biła na alarm: szkoła
przestaje być świecka, a wszystko... zmierza „w niebezpiecznym kierunku”. Zresztą, Zjednoczona Lewica przed kolejnymi wyborami powraca do tego postulatu.
Okazuje się, że głoszenie Polakom nauki Jezusa
to prowadzenie „w niebezpiecznym kierunku”. A Jezus
mówi coś odwrotnego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: jeśli kto zachowa Moją naukę, nie zazna śmierci
na wieki. A ponieważ wówczas Jego słowa też budziły
poważne wątpliwości – dlaczego to zachowanie nauki
Jezusa ma zapewniać życie wieczne? – Jezus jednoznacznie potwierdzi, że jest Bożym Synem i Bogiem
samym: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zanim
Abraham stał się, Ja jestem (J 8, 58).
Ale czy chcemy zachowywać naukę Jezusa? Św.
Ignacy Antiocheński pisał: Chrześcijanin nie ma władzy nad samym sobą, lecz pozostaje do dyspozycji Boga. Ale czy chcemy być do dyspozycji Boga? Jakże
często, zamiast poddawać się natchnieniom Bożym,
podążamy za ludzkimi opiniami i przemijającymi modami, i nawet nie pomyślimy, ile to wszystko, co widzimy i słyszymy od innych ludzi, także od dziennikarzy czy polityków – ile to ma wspólnego ze Słowem
Bożym, z Jezusową Ewangelią i Bożymi zamiarami
względem nas.

Na zdjęciu: pocztówka z wakacji.
Dawna szkoła obok kościoła w Brąswałdzie na Warmii,
obecnie Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej, gdzie
przyszła obrończyni polskości była słuchaczką lekcji
języka polskiego u ks. Walentego Barczewskiego.
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A potem ludzie pytają: dlaczego tyle zła na świecie? – a przecież zmiana tego stanu rzeczy zależy od samych pytających. Bóg nie stworzył nas robotami, maszynami do przekształcania świata, lecz obdarzonymi rozumem i wolną wolą swoimi współpracownikami. Gdy odmówimy współpracy, nawet Pan Bóg nic nie zrobi. Dlaczego? Bo stworzenie człowieka z miłości, jako istoty
podobnej do Boga przez obdarzenie rozumem i wolną
wolą, stworzenie człowieka jako wolnego współpracownika – z natury rzeczy samoograniczyło Bożą wszechmoc. Teraz od nas zależy, na ile Boża moc i miłość objawia się, i będzie się objawiała w świecie.
M.in. w Stanach Zjednoczonych już dawno zadbano, by szkolna edukacja była świecka i nie zmierzała
„w niebezpiecznym kierunku”. Gdy więc, po kolejnym
napadzie uzbrojonego szaleńca na szkołę i tragicznej
śmierci kilkunastu uczniów – ktoś z uczniów napisał w
lokalnej gazecie: Drogi Boże, dlaczego nie uratowałeś
małej dziewczynki, zabitej w jej klasie? Z wyrazami
szacunku – zmartwiony uczeń – następnego dnia ukazała się odpowiedź: Drogi, zmartwiony uczniu: do szkół
już od dawna nie wolno Mi wchodzić. Z wyrazami szacunku – Pan Bóg. Rzeczywiście, w szkołach wielu państw wprowadzono zakaz modlitwy, i – jak widzimy –
nawet w Polsce kontestuje się obecność modlitwy i
krzyża w szkole, bo to przecież jest świecka instytucja!
Ale potem ci sami ludzie pytają: Gdzie był Pan Bóg?
Ci, którzy usunęli Go ze swojego życia i chcą usunąć z
życia bliźnich – gdy dzieje się nieszczęście pytają:
Gdzie jest Pan Bóg?
Dziś w niejednym miejscu można spotkać napisy:
Z lodami wstęp wzbroniony. Albo: Z psami wstęp
wzbroniony. Albo: Proszę wyłączyć telefon komórkowy.
Obyśmy przez nieuwagę i niefrasobliwość nie dołączyli
do takich ludzi – a jest ich coraz więcej – którzy w wielu miejscach chcieliby umieścić zakaz: Z Panem Bogiem wstęp wzbroniony! Albo chcieliby zarządzić: Proszę wyłączyć Pana Jezusa!
ks. Bogdan Markowski CM

UROCZYSTOŚĆ
ODPUSTOWA KU CZCI
ŚW. WINCENTEGO
A PAULO
W PIĄTEK 27 WRZEŚNIA:
MSZE ŚW. PRZED POŁUDNIEM
o g. 6.00, 7.00, 8.00 i 9.00;
MODLITWA PRZY POMNIKU
ŚW. WINCENTEGO A PAULO
i UROCZYSTA
MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA
o godz. 18.30.

CZEMU ŚPICIE?
O TAK ZWANYCH
MARSZACH RÓWNOSCI
Od kiedy usłyszałem wypowiedź redaktora Rafała Ziemkiewicza – wciąż nurtuje mnie pytanie: czy tzw.
Marsze Równości, będące zwłaszcza w ostatnim czasie
zmasowanym atakiem na chrześcijańską kulturę – nie
powinny być zakazane z mocy prawa?
Gdy Bogdan Wenta zakazywał w Kielcach tzw.
Marszu Równości z powodów prewencyjnych (chciał
ponoć uniknąć rozruchów) – redaktor Ziemkiewicz
powiedział, że czeka na takiego prezydenta miasta, który zakaże tzw. Marszu Równości, ponieważ ten łamie
polską konstytucję. Hasła bowiem głoszone przez manifestantów idących w tego rodzaju marszach godzą w
model rodziny chroniony przez naszą ustawę zasadniczą. Refleksja pana Ziemkiewicza spowodowała moje
przebudzenie. Bo rzeczywiście, powodów dla rozwiązania owych marszów znalazłoby się więcej.
Przede wszystkim ze względu na obsceniczne
zachowania. Chyba powinno się aresztować ludzi zachowujących się nieobyczajnie w publicznej przestrzeni? Mam tu na myśli nie tylko stroje, ale głoszone hasła
i zachowanie. Dziwne, że w każdym innym przypadku
służby porządkowe reagują prawidłowo, podczas gdy
nieobyczajnego zachowania na tzw. Marszach Równości, które ma miejsce na ulicach polskich miast – nie
usuwają z publicznej przestrzeni.
Kolejnym powodem nie dopuszczania do tzw.
Marszów Równości jest nagminne obrażanie przez nie
uczuć religijnych ważnych dla większości polskiego
społeczeństwa. Nie potrafię zrozumieć, jak polskie
władze mogą pozwalać na to, czego byliśmy świadkami w ostatnim czasie? Jak powiedział rzecznik Episkopatu Polski: nie może być tolerancji dla obrażania
uczuć religijnych! Mam wrażenie, że w Europie chronione są uczucia żydowskie, muzułmańskie, buddyjskie... tylko chrześcijańskie nie. Dlaczego na to zgadzamy się we własnym kraju? Dlaczego nie jest egzekwowane polskie prawo?
Kolejnym powodem zakazu tego rodzaju imprez,
lub ich natychmiastowego rozwiązania winno być znieważanie symboli państwowych (godło państwowe) czy
narodowych (symbol Polski walczącej).
Innym powodem, dla którego tzw. Marsze Równości powinny być zakazane z mocy prawa – jest ich
antyspołeczny i antysystemowy charakter. Ideolodzy
LGBT nie kryją, że ich zamiarem jest rewolucja marksistowska, mająca na celu rozwalenie ładu społecznego
opartego na chrześcijańskim systemie wartości. Skoro
jest to rewolucja, to czy nie mamy obowiązku – jako
atakowane społeczeństwo – bronić się?
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Dlaczego śpimy? Dlaczego zgadzamy się na obrażanie nas i na kpiny z naszego prawa, z naszej konstytucji, z naszej religii, z naszej tożsamości, z naszej
tradycji? Gdzie są służby porządkowe? Dlaczego nie
reagują rządzący? Po co ich wybraliśmy? Dlaczego nie
reagują zdecydowanie i skutecznie?
Wypada mi się wytłumaczyć, dlaczego piszę o
„tak zwanym Marszu Równości”, a nie po prostu o
„Marszu Równości”. Otóż, organizatorom tych imprez,
jak można sądzić z kilkuletnich obserwacji – nie chodzi
o równość, ani nawet o uprzywilejowanie LGBT, jak
mówią niektórzy. Im chodzi o rozsadzenie dotychczasowego systemu wartości i zbudowanie nowego ładu,
opartego na ich zasadach. Podobnie, jak się to działo w
niedalekiej przeszłości: marksizm, leninizm, faszyzm
itd. Nie o równość tu chodzi, ale o rewolucję!
Homoseksualiści zawsze żyli w społeczeństwach
i jeżeli mamy nieco wykształcenia – mamy świadomość ich ważnego wkładu m.in. w kulturę poszczególnych narodów, także polskiego. Jako katolików obowiązuje nas szacunek do każdego człowieka, ale nie
mamy obowiązku zgadzać się na rozwalanie ładu społecznego i znieważanie chrześcijaństwa. Jako społeczeństwo chrześcijańskie możemy „z trudem znosić”,
czyli „tolerować” niezgodne z nauką chrześcijańską
postawy ludzkie i zachowania, ale nie powinniśmy sobie pozwolić na odebrania nam prawa do samostanowienia czy na narzucenie nam niezgodnych z nauką
Chrystusa praktyk, standardów kształcenia, wartościowania itd.
Nie umiem oprzeć się wrażeniu, iż ruchowi
LGBT nie chodzi o szacunek do homoseksualistów, ale
przede wszystkim o zniszczenie ładu społecznego opartego na cywilizacji chrześcijańskiej. Agresja, z jaką
spotykają się chrześcijanie, w tym także atakowani w
ostatnim czasie księża – wzrasta w tempie zastraszającym. I jeżeli nie zareagujemy w porę, może w końcu
dojść nie tylko do pojedynczych nieszczęść, ale także
do zwichnięcia psychiki, złamania kodu kulturowego,
przebudowy społeczeństwa, dyktatury mniejszości nad
bezwolną, potulną większością. Tolerancja nie jest
równoznaczną akceptacji. Tolerować, to znaczy znosić
coś z trudem! Obyśmy się nie obudzili za późno…
Niegdyś, homoseksualny poeta polski napisał
piękny wiersz, którego fragmentem zakończę swój
tekst. Szkoda, że dzisiejszym homoseksualistom brakuje takiej klasy:
Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
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W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!

ZALECANA LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Marcin Przeciszewski: Grozi nam totalitaryzm światopoglądowy? Ideologiczna ofensywa LGBT+;
Marcin Przeciszewski: Papież Franciszek wobec osób
LGBT+ (czyli o niezmiennym stanowisku Kościoła).
Teksty znajdziemy na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), linki do tekstów znajdziemy także
na naszej stronie internetowej: www.misjonarska.pl
ks. Wojciech Kałamarz CM

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
 Ojcowie Paulini podają, że w 2018 roku przybyło na
Jasną Górę 4 miliony 300 tysięcy pielgrzymów z ponad 80 krajów; w dwustu ogólnopolskich pielgrzymkach przyszło 834 tysiące osób.
 Do Stowarzyszenia FAUSTINUM przy Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie należy 18 tysięcy
osób z 88 krajów, w tym 5 tysięcy osób z Polski.
 W Polsce rodzi się więcej dzieci z FAS (alkoholowy
zespół płodowy) aniżeli dzieci z zespołem Downa; według badań – w Polsce 1/3 kobiet w ciąży pije alkohol.
 We Francji co 5 dziecko otrzymuje muzułmańskie
imię.
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji podało, że
w 2018 roku miały tam miejsce 1.063 akty profanacji
kościołów katolickich.
 Z badań CBOSu «Młodzież 2018» wynika, że 35%
młodzieży chodzi do kościoła regularnie, 11% – raz w
miesiącu, 18% – kilka razy w roku, a 35% nie uczestniczy w praktykach religijnych.
 W 2018 roku w wyniku aborcji uśmiercono w Polsce
1.076 dzieci – najwięcej w województwie mazowieckim, zaś w województwie podkarpackim nie wykonano
ani jednej aborcji.
 Według oficjalnych statystyk – między 1994 rokiem a
czerwcem 2019 roku doszło w Republice Południowej
Afryki do 523 tysięcy zabójstw.
(z prasy polskiej wybrał AM)

MYŚL MIESIĄCA
Często kapłan, nie chcąc urazić wspólnoty,
przemilcza to, co powinno zostać powiedziane. Jest to błąd, gdyż w ten sposób
wspólnota ponosi największe szkody.
bł. ks. Gerhard Hirschfelder
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PARAFIA NA PIELGRZYMKOWYCH SZLAKACH I NA WAKACJACH

PIELGRZYMKA WSPÓLNOTY

ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W sobotę, 1 czerwca, Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii, z moderatorem Wspólnoty i proboszczem parafii, ks. Jackiem Kuzielem, oraz przewodniczącą Wspólnoty Żywego Różańca – p. Heleną Błaut,
uczestniczyła w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca do Częstochowy. Hasłem tegorocznego
spotkania były słowa: W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot.
W całej Polsce do Stowarzyszenia Żywego Różańca należy ponad 2 miliony wiernych. Róże różańcowe
działają we wszystkich diecezjach w Polsce. W 2013 roku Żywy Różaniec w Polsce otrzymał nową ogólnokrajową strukturę, która została ujęta w Statucie «Stowarzyszenia Żywy Różaniec» i zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski. Pismem formacyjnym stowarzyszenia jest miesięcznik Różaniec, wydawany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
Na Jasnej Górze zgromadziło się około 10 tysięcy
osób z całej Polski. Na początku powitał zebranych ks.
Szymon Mucha, były krajowy moderator Żywego Różańca. Tu, u Tronu Jasnogórskiej Matki, możemy zobaczyć,
jak Żywy Różaniec tętni życiem wiary, apostolstwa, duchem misyjnym i duchem modlitwy… Żywy Różaniec to
duchowy olbrzym – powiedział ks. Mucha. Przedstawił też
nowego moderatora krajowego – ks. Jacka Gancarka.
Ks. Jacek podziękował pielgrzymom za przybycie i zaprosił do kontynuowania gorliwej modlitwy, w kolejnym roku
Wielkiej Nowenny Różańcowej, jako przygotowania do
obchodów 200-lecia powstania pierwszej wspólnoty Żywego Różańca. Trwamy w wielkim wołaniu, aby Pan Bóg
wyniósł naszą Założycielkę Paulinę Jaricot do chwały ołtarzy – mówił nowy Moderator. Następnie wysłuchaliśmy
konferencji ks. Bogdana Michalskiego, który przedstawił
życie i działalność sł. B. Pauliny Jaricot.
S. Dorota Ostrowska z redakcji Różańca, miesięcznika wydawanego przez Siostry Loretanki, zachęciła
do czytania pisma i książek publikowanych przez wydawnictwo. Wysłuchaliśmy też wzruszających świadectw
o skuteczności modlitwy różańcowej w rodzinach. Po
czym ks. Stanisław Szczepaniec z naszej archidiecezji
poprowadził wspólną modlitwę różańcową.
Uroczystej Mszy Świętej na jasnogórskim Szczycie
przewodniczył emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej – ks. bp Antoni Długosz; Mszę św.
koncelebrowało 70 kapłanów. W swojej homilii ks. biskup
Antoni Długosz mówił, że Zdrowaśki wyznaczają nam
czas przeżywania z Maryją i Jezusem wydarzeń zbawczych, momentów radosnych, momentów podniosłych, a

Czcigodna
Służebnica
Boża

Paulina
Jaricot

szczególnie tajemnic bolesnych, i wreszcie tajemnic
mówiących o naszej przyszłości, bo życie nasze, jak wiele razy Jezus podkreśla, nie kończy się z chwilą naszej
śmierci, ale pielgrzymujemy wszyscy do Nieba. Podkreślał, że różaniec jest wyjątkową modlitwą: to modlitwa,
która jest orężem wiary, ale modlitwa, która nie zabija,
ale zbawia. I tego dzisiaj wyjątkowo nam potrzeba. Tak
mi zależy na tym, aby nie tylko ludzie dorośli korzystali
z sakramentu związanego z tajemnicami Różańca świętego, ale także by zachęcać młodzież i dzieci do uczestnictwa w modlitwie różańcowej. Zachęcał by „walczyć”
różańcem i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Żeby ci,
którzy uczestniczą w Unii Europejskiej zrozumieli, że
fundamenty pod nią dawali katolicy, a niektórzy są
kandydatami na ołtarze, i że flaga Unii to 12 gwiazd
Matki Bożej. Kogo mamy się lękać? – pytał ks. Biskup.
I wołał: Europo, nie możesz żyć bez Chrystusa.
Śpiewając hymn Boże, coś Polskę – żegnaliśmy
Jasną Górę. Obiecując, że spotkamy się tutaj za rok.
W drodze powrotnej do Krakowa nawiedziliśmy
jeszcze Sanktuarium św. Ojca Pio w Przeprośnej
Górce – zwanej też Górą Pojednania. Jest ono też nazywane polskim San Giovanni Rotondo, gdyż w dolnym kościele znajdują się relikwie świętego Stygmatyka: bandaż z krwią, która sączyła się w czasie odprawiania przezeń Mszy Świętej. Przy głównym ołtarzu
stoi figura św. Ojca Pio, który z uśmiechem wyciąga
ręce i wita pielgrzymów. Obok kościoła, zbudowanego
w kształcie ośmioboku i pod wezwaniem Ośmiu Błogosławieństw oraz św. Michała Archanioła – znajduje
się droga krzyżowa. Jest zaprojektowana tak, jak przechowuje ją w pamięci tradycja jerozolimska. Wędrując
jej ścieżkami i mijając ogromne postacie – czynimy tyle kroków, ile uczynił Jezus dźwigając krzyż.
Ewa Markowska
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TRZY DNI PEŁNE EMOCJI
XXII TURNIEJ W PIEKARACH

«W mocy Bożego Ducha» – pod takim hasłem
w poniedziałek 8 lipca br. został zainaugurowany
XXII Turniej o Puchar Księdza Wizytatora. W
tym roku sportowe zmagania służby liturgicznej odbyły się wyjątkowo późno, bo od 8 do 11 lipca (zazwyczaj rozpoczynały się one wraz z rozpoczęciem
wakacji). Było to spowodowane m.in. przez Przegląd
Piosenki Religijnej «Vincentiana», który od jakiegoś
czasu odbywa się na terenie LO Radosna Nowina
2000 w Piekarach. Na zawody przybyło ponad 250
ministrantów i lektorów, a także dziewcząt wraz z
opiekunami z 14 parafii misjonarskich z całej Polski:
zarówno z dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Sopot, jak i mniejszych miejscowości typu
Odporyszów, Ignaców czy Skwierzyna. Naszą parafię reprezentowało 18 ministrantów i lektorów oraz
2 opiekunów. Niezależnie od miejsca pochodzenia –
po przekroczeniu bramy LO Radosna Nowina 2000
liczyła się sportowa rywalizacja, integracja w liturgicznej wspólnocie i przebywanie w bliskości Jezusa.
Po przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani w
domku nr 4. Warto wspomnieć, iż każdy uczestnik
posiadał własne łóżko, co było dostępne nie zawsze i
nie dla wszystkich, dlatego i tym razem karimaty
okazały się zbędne… Podczas całego turnieju żywiliśmy się w stołówce szkolnej – choć słowo „żywiliśmy” należałoby raczej zastąpić pojęciem: „zaspokajaliśmy podstawowe potrzeby żywnościowe”… O
godz. 19.15 nastąpiło uroczyste otwarcie zawodów
przez ks. Mikołaja Żebrowskiego CM, który miał
bardzo trudne zadanie, gdyż w tym roku był jedynym
organizatorem turnieju (chociaż z tłumem kleryków i

Na zdjęciu:

Krzyś
Nuckowski
strzela bramkę
w zwycięskim
meczu
z drużyną
z Warszawy
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wolontariuszy do pomocy). Pierwotnie miał mu pomagać ks. Jacek Piotrowski CM z naszej parafii, jednak
ze względu na zły stan zdrowia musiał on zrezygnować
z uczestnictwa w przedsięwzięciu. Późnym wieczorem
odbyło się jeszcze nabożeństwo pokutne z okazją do
spowiedzi i adoracja dla chętnych, po której udaliśmy
się na spoczynek, aby w pełni sił rozpocząć kolejny pełen wrażeń dzień.
Sportowe zmagania rozpoczęliśmy od biegu na
600 metrów. Należy wspomnieć, iż każda z 10. konkurencji była rozgrywana na trzech poziomach wiekowych: ministranci młodsi, ministranci starsi oraz
lektorzy. Po męczącym biegu, w pocie czoła, na drugim miejscu przekroczył linię mety Adam Duszyk
(młodsi), zdobywając jednocześnie pierwszy medal
dla naszej parafii. Innym zawodnikom w tej konkurencji nie poszło już tak dobrze, być może przez zbyt
małą ilość treningu – jak stwierdził ks. Opiekun.
Następnie przenieśliśmy się na pływalnię, gdzie
aż dwóm naszym reprezentantom (lektorom) udało się
zdobyć miejsce na podium po przepłynięciu dystansu 50 metrów (stylem dowolnym). Jakub Ciszewski
zajął 1. miejsce, natomiast Maciej Lipski wywalczył
brąz, prześcignąwszy rywalkę z Piekar jedynie o 20
setnych sekundy. W tym miejscu warto dodać, iż ks.
Bogdan do końca wyjazdu nie mógł pogodzić się z
tym, że nie zgłosił pływania do klasyfikacji generalnej, gdyż wtedy mielibyśmy szansę na wyższe miejsce (każda parafia, w każdej kategorii wiekowej
wskazywała 3 dyscypliny, które były brane pod uwagę przy ostatecznej, „pucharowej” klasyfikacji).
Z wody wybraliśmy się na piasek, aby oglądać
zmagania w siatkówce plażowej. W tej konkurencji
wystawiliśmy 2 dwuosobowe składy, chociaż wcale
nie było nas wielu w porównaniu do Warszawy, która
wystawiła aż 4 teamy!
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Na zdjęciu:

Zawodnicy
po gali na
zakończenie
zawodów
z medalami
i dyplomami

Team Tomasz Antolak – Jakub Ciszewski
przeszli jak burza prosto do finału, rozgramiając kolejno drużyny: z Piekar, Odporyszowa, Warszawy i
Pabianic, aby w finałowym starciu ulec w dwóch setach jednej z drużyn z Warszawy, która posiadała nawet specjalne stroje do siatkówki plażowej, co świadczyło, że nie mieliśmy do czynienia ze zwykłymi
„siatkarzykami”. Warszawscy profesjonaliści zatrzymali także nasz drugi siatkarski skład czyli Rafała
Krasickiego i Pawła Stojaka, pokonując ich w
ćwierćfinale 20:11.
Naprawdę dobrym wynikiem możemy pochwalić się, jeśli chodzi o rozgrywki cyfrowe – czyli FIFA
2018. Wprawdzie Antoni Kuśmierczyk (młodsi),
prowadząc Juventus, przegrał mecz półfinałowy i
mecz o 3. miejsce, zajmując „zaszczytne” 4. miejsce
(jak to określa ks. Opiekun), a Wiktor Kupiec i Szymon Chochoł odpadli na wcześniejszych etapach, za
to bracia Studziżbowie przysłowiowo rozbili bank
medali. Mateusz Studziżba (starsi) po niezwykle zaciętym i emocjonującym finale (w ostatnich minutach
dogrywki ledwo wybronił rzut karny) wywalczył złoto, grając Realem Madryt, natomiast Michał Studziżba (lektorzy) po ciężkich bojach zdobył 3. miejsce,
również grając Realem Madryt (przypadek?).
Następnego dnia uczestniczyliśmy głównie w
rozgrywkach na hali. Nasi tenisiści stołowi nie popisali się wielkimi wynikami, gdyż ministranci młodsi
przegrali niemal wszystkie swoje mecze, a lektorzy
nie okazali się lepsi, choć Wojciech Karski był bardzo bliski zwycięstwa (1:2 w setach) z reprezentantem
Warszawy (przez niektórych nazywanym – nie wiedzieć czemu – Recydywką).
Rekompensatą okazały się nasze zmagania w
piłkarzykach. W tej dyscyplinie drużyna Tomasz Antolak – Rafał Krasicki (lektorzy) nie miała sobie

równych. Ich droga po złoto składała się ze zwycięstw
nad Gozdnicą (10:2), Piekarami (10:4), Pabianicami
(10:1), Odporyszowem (10:6) i finałowym znowuż z
Piekarami (10:6). Niestety drugi skład lektorów: Bartłomiej Wesołowski – Wojciech Karski nie mieli już
tyle szczęścia (i umiejętności!), co poprzednicy – przegrali wszystkie swe mecze, zresztą podobnie jak 2 składy ministrantów młodszych, które odpadły w ćwierćfinałach.
Tego roku nie poszczęściło się także naszym „intelektualistom”. Mimo wielu przygotowań Paweł Stojak (lektorzy) nie osiągnął miejsca na podium w konkursie wiedzy o św. Wincentym a Paulo, podobnie
Bartłomiej Wesołowski w konkursie biblijnym. Honor ratował Paweł Ziobrzyński (młodsi), zdobywając
brązowy medal w szachach.
Oczywiście, wszyscy najbardziej emocjonowali się
meczami piłki nożnej. Wielkim zaskoczeniem okazała
się drużyna ministrantów młodszych: Adam Duszyk
(kapitan), Krzysztof Nuckowski, Adam Bętkowski, Antoni Kuśmierczyk, Wiktor Kupiec, Adam Stojak, Paweł Ziobrzyński i Jakub Antolak (bramkarz). Po wielu
porażkach w poprzednich latach – mało kto (także ks.
Bogdan) dawał im szanse nawet na wyjście z grupy, tymczasem pokonali oni Tarnów 5:0 i Warszawę 5:1, a potem w półfinale Odporyszów 1:0. Polegli jednak w dramatycznym finale z Zakopanem 0:0 (2:3 w karnych), z
którymi zresztą wcześniej przegrali mecz w eliminacjach
grupowych 0:2. Chłopcy zaprezentowali naprawdę wysoki poziom, wykazali się dobrym zgraniem, stylem i techniką. W ostatnim meczu byliśmy znacznie lepsi, pokazaliśmy o wiele więcej, przeciwnik po prostu miał farta –
pocieszał po meczu „srebrnych” footballistów ich kapitan
Adam Duszyk. Dodam, że najwięcej goli strzelił Paweł
Ziobrzyński, natomiast najładniejszą bramką popisał się
Krzyś Nuckowski.
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Lekkie rozczarowanie przyniosła za to drużyna piłkarska lektorów. Od samego początku nic nie układało się
po naszej myśli… Kilka dni przed rozpoczęciem turnieju
jeden z kluczowych zawodników – Paweł Krasicki doznał
odnowienia kontuzji, która wykluczyła go z gry. Musieliśmy zmienić całą taktykę i zwerbować nowego napastnika.
Ostatecznie na boisko wyszliśmy w składzie: Tomasz Antolak (kapitan), Mateusz Studziżba, Rafał Krasicki, Paweł Stojak, Maciej Lipski, Michał Studziżba, Szymon
Chochoł, Bartłomiej Wesołowski, Jakub Ciszewski
(bramkarz). Losowanie grup również nie postawiło nas w
komfortowej sytuacji – każdy zdawał sobie sprawę, że nie
będzie łatwo, skoro w naszej grupie trafiliśmy na gospodarzy zawodów czyli Piekary, którzy znają podobno każdą
kępkę trawy na boisku, oraz na Sopot, który także był nie
lada wyzwaniem. Na mecz z Piekarami wyszliśmy w pozytywnych nastrojach. Nie ważne czy wygramy, czy przegramy, najważniejsze jest to, abyśmy zostawili całe serce
na tym boisku – tak motywował drużynę przed meczem
kapitan Tomasz Antolak. Wynik końcowy okazał się lepszy niż oczekiwania, bo zremisowaliśmy z Piekarami 1:1
po pięknej bramce Tomka Antolaka. Następne starcie z
Sopotem wygraliśmy 4:1, dzięki czemu wyszliśmy z grupy
na 2. miejscu jako tzw. „lucky loserzy”. W półfinale pokonał nas o wiele lepiej zgrany i zorganizowany Wrocław 1:3,
który okazał się „czarnym koniem” całych zawodów. Pozostało nam rozegrać honorowy mecz o 3. miejsce znowu z
Piekarami, w którym polegliśmy 1:2 po bramce Mateusza
Studziżby i nieudanej interwencji naszego bramkarza.
Przynajmniej zajęliście zaszczytne 4 miejsce – pocieszał
podopiecznych ks. Bogdan.
Ewidentnie zabrakło nam opracowanej taktyki,
zgrania, wspólnych treningów, a być może także dobrej i
profesjonalnej rady (?). Mimo, iż po zmaganiach pozostał
lekki niedosyt, nie każdy wyszedł na nich stratnie: Tomasz
Antolak otrzymał tytuł „króla strzelców” za największą
ilość strzelonych bramek (6) w całym turnieju! Nasi zawodnicy zaprezentowali się z dobrej strony – nierzadko
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można było usłyszeć pochwały o grze fair play. Wizualnie
także nie daliśmy plamy: w tym roku wystąpiliśmy w nowych strojach sportowych! W tym miejscu należy wymienić dwie panie, które zaangażowały się w ich przygotowanie i
zakup: wielkie podziękowanie Pani Agnieszce Supernak i
Pani Annie Duszyk!
Nad duchowym aspektem przedsięwzięcia czuwał ks.
Łukasz Olszewski CM z Sopotu, który głosił porywające
kazania na porannych Mszach Świętych i nabożeństwach,
podczas których ciekawie odnosił nauki zawarte w Piśmie
św. do sytuacji w sporcie i na boisku, co idealnie wpasowało
się w klimat rozgrywek sportowych. Każdy mógł też uczestniczyć w warsztatach, w czasie których pokazano nam m.in.
jaki jest sens modlitwy i co powinniśmy w niej uwzględniać.
Ostatniego dnia odbyła się uroczysta gala wręczenia
medali i nagród. Każdy medalista odebrał bardziej lub mniej
satysfakcjonującą go nagrodę i dyplom. Po czym nadszedł
kulminacyjny moment całego turnieju czyli ogłoszenie, kto w
tym roku otrzyma Puchary Księdza Wizytatora. Trzy puchary
za 3. miejsce w trzech kategoriach wiekowych klasycznie
zgarnął Odporyszów, parę powędrowało też do Wrocławia.
Szczerze mówiąc – nie liczyliśmy na miejsce na podium w
żadnej kategorii… dopóki ks. Mikołaj Żebrowski CM nie
wywołał lektorów z Kraków-Lourdes do odebrania pucharu
za 2. miejsce! Radości i zdziwieniu nie było końca. Najwyraźniej 1. miejsce w piłkarzykach, 2. w siatkówce plażowej i
4. miejsce w piłce nożnej (te 3 dyscypliny ks. Opiekun wytypował do klasyfikacji generalnej) – wystarczyły, by zdobyć
upragniony puchar.
Atmosfera na turnieju jak zwykle nie zawiodła: każdy,
z medalem czy bez, wyjeżdżał z Piekar z uśmiechem na twarzy. Może jednak stwierdzenie, że Turniej w Piekarach to
dla ministranta najważniejsze wydarzenie w roku wcale nie
mija się z prawdą? Opinie są różne, ale pewne jest, że na
pewno tam jeszcze wrócimy – po więcej sukcesów i nie tylko.
Maciej Lipski

Z tournée
Chóru
Mariańskiego
(na następnej
stronie):
Pożegnanie z
przyjaciółmi
z chóru
G. Giovannini w
San Lazzaro

8

Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 9 (209) 2019 r.

Z tournée
Chóru
Mariańskiego:
Chórzyści
z nowym
Dyrygentem
przed bazyliką
św. Franciszka
w Asyżu

CHÓR MARIAŃSKI
WE WŁOSZECH
Nasz Chór Mariański stracił niedawno swojego
długoletniego dyrygenta – Maestro Jana Rybarskiego, z
którym zdobył sobie zasłużoną renomę nie tylko w kraju,
ale i poza jego granicami. Chórem obecnie – od lutego br.
– dyryguje Marcin Miotelka.
Przed niemal 40 laty Chór Mariański rozpoczął
współpracę z chórem Santa Maria prowadzonym przez
prof. Francesco Sacchi, z maleńkiej włoskiej miejscowości Piobbico (Marche, k. Urbino), a następnie był w kilkudziesięciu krajach, w tym wielokrotnie we Włoszech.
W dniach 24—31 lipca br. nasz Chór Mariański
wyruszył na pierwsze w tym roku tournée zagraniczne.
Pierwszy wyjazd chóru z nowym Dyrygentem nastąpił
niejako do źródeł peregrynacji chóralnych: do ziemi włoskiej, gdzie chór [prawie 50 osób] odwiedził m.in. Piobbico, śpiewając podczas Mszy św. w kościele św. Stefana,
w intencji obu chórów i ich zmarłych dyrygentów (prof.
Sacchi wyprzedził Maestro Rybarskiego w drodze do Pana zaledwie o pół roku – odszedł w maju 2018).
Podczas pożegnalnej kolacji, na prośbę włoskich
przyjaciół, został wspólnie zaśpiewany hymn polski zawierający znane słowa dokumentujące wspólną historię: z
ziemi włoskiej do Polski, i hymn włoski Il Canto degli
Italiani, zawierający nie wszystkim znane słowa: già
l'Aquila d'Austria le penne ha perdute. Il sangue d'Italia, il sangue Polacco, bevé, col cosacco, ma il cor le
bruciò [już Austriacki orzeł stracił swe pióra. Krew włoską, krew polską pił wraz z Kozakiem, lecz wypaliła mu
serce], nawiązujące do walki tak Włochów, jak Polaków o
niepodległość.
Zgodnie z włoskim napisem na mundurach polskich
legionów we Włoszech Gli uomini liberi sono fratelli –
wszyscy ludzie wolni są braćmi, podczas peregrynacji chóru

panowała iście braterska, serdeczna atmosfera, a przy tym
serwowano znakomite włoskie potrawy, nie tylko pizzę, mając zapewne na uwadze sentencję per morire bene e andare
in Cielo bisogna mangiare bene [aby dobrze umrzeć i pójść
do Nieba trzeba dobrze jeść].
Chór z Piobicco, niestety, po śmierci swego dyrygenta przestał istnieć, ale przekazał pałeczkę do kontaktów
polskich chórowi G. Giovannini z Fermignano [k. Urbino], który to chór w tym roku zaprosił i gościł nasz Chór
Mariański – by polsko-włoskie braterstwo ludzi wolnych i
śpiewających przetrwało nawet po odejściu nieodżałowanych Dyrygentów. Członkowie obu chórów we wspaniałej
atmosferze śpiewali wspólnie podczas wieczornych kolacji
w Fermignano i San Lazzaro [„kwatera” Chóru Mariańskiego podczas peregrynacji].
Chór Mariański w Fermignano zaprezentował bogaty repertuar utworów polskich i włoskich podczas koncertu
w Muzeum Architektury. Śpiewał także w kościele dedykowanym patronce miasta, Św. Venerandzie, w dniu jej
święta. Chór zwiedził również pobliskie piękne Urbino,
gdzie publicznie zaprezentował się na dziedzińcu Palazzo
Ducale i na Piazza della Repubblica. Szczególnym przeżyciem duchowym była peregrynacja śladami św. Franciszka
i św. Klary w Asyżu i oprawa chóralna Mszy św. w bazylice św. Franciszka. W drodze powrotnej chór zapoznał się
z urokami Wenecji pływając po Canale Grande i zaśpiewał w bazylice św. Marka.
Nie ma wątpliwości, że mające długotrwałą historię
kontakty Chóru Mariańskiego z chórami włoskimi będą
kontynuowane i może już w roku przyszłym usłyszymy je
w Krakowie. Po drodze do Włoch chór śpiewał w kościele
Księży Misjonarzy pod wezwaniem św. Józefa w Wiedniu.
Józef Wieczorek
Nb. Skrócony tekst został opublikowany w tygodniku Niedziela
(nr 33), z dnia 18 sierpnia 2019 r., pod tytułem Zaśpiewali na
włoskiej ziemi.
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«W MOCY BOŻEGO DUCHA»
REKOLEKCJE W DRODZE
CZYLI NA
PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ

W dniach 6 – 11 sierpnia br. odbyła się XXXIX
Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Z
naszej parafii wędrowała grupa ósma, której patronem
jest św. Wincenty a Paulo, założyciel Zgromadzenia
Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. W tym roku w
Szkole Maryi rozważaliśmy i uczyliśmy się, co znaczy
żyć w mocy Bożego Ducha. Każda i każdy z nas przez
6 dni trudu i modlitwy pragnął odnowić w sobie chęć
kroczenia za Jezusem w codzienności. Uczyliśmy się
na nowo, jak żyć w mocy Ducha Świętego na co dzień i
dawać świadectwo działania Pana Boga w świecie.
Pielgrzymka przebiegła w tym roku łagodnie: pogoda
dopisywała pątnikom przez cały czas pielgrzymki z
wyjątkiem paru godzin, kiedy nieznacznie zmoczył nas
deszcz. Wszyscy dotarliśmy do Tronu Pani Jasnogórskiej pełni radości i entuzjazmu. W naszej grupie wędrowało w tym roku około 90 osób. Trzech kapłanów
(ks. Tomasz Gawlik CM z parafii misjonarskiej w
Trzcielu, ks. Daniel Frąc CM również z parafii misjonarskiej w Skwierzynie i przewodnik grupy ks. Andrzej
Telus CM – czyli niżej podpisany), trzy siostry szarytki
i pięciu kleryków. Grupę tworzyli nasi studenci Duszpasterstwa Akademickiego «Na Miasteczku», rodziny z
dziećmi, małżeństwa, osoby samotne, starsze. W grupie
wędrowali również goście z różnych stron Polski i
świata (z Rzeszowa, Pabianic, Częstochowy, Skwierzyny, Trzciela i z Nowego Jorku).
Nasza grupa charakteryzuje się rodzinną atmosferą, co sprawia, że każdy czuje się zauważony i potrzebny. Niewielka liczba pielgrzymów ułatwia wzajemne poznanie. Oczywiście, pielgrzymka to bardzo intensywne „rekolekcje w drodze”. Oprócz dużego wysiłku fizycznego – nie brakuje gorliwej duchowej pracy. Eucharystia jest centralnym i najważniejszym momentem każdego dnia pielgrzymki. Godzinki, różaniec,
codzienne konferencje, rozważania Słowa Bożego, modlitwa uwielbienia, koronka do miłosierdzia Bożego i
dużo śpiewu na chwałę Pana. Każdego dnia był wyznaczony czas na marsz w zupełnym milczeniu, by pobyć
sam na sam z Bogiem, ze sobą samym oraz pomyśleć o
usłyszanych treściach. W tym roku podczas drogi wiele
osób z grupy dzieliło się doświadczeniem obecności
Pana Boga w swoim życiu. To były bardzo głębokie i
poruszające świadectwa.
Od 22 lat mam możliwość wędrowania do Pani
Jasnogórskiej. Coroczne pielgrzymowanie wnosi wiele
dobra, światła, błogosławieństwa, pokoju i radości w
moje życie. To wielki dar bliskiego spotkania z Bogiem
i drugim człowiekiem. Dzięki pielgrzymowaniu każda i
każdy z nas może docenić wartość posiadanego życia.
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Na co dzień mieszkając w ciepłym mieszkaniu, z czystą
wodą i pralką, często nie doceniamy tego faktu. Na pielgrzymce może i wody nie brakuje, ale czasem śpi się w
bardzo mało komfortowych warunkach. Pielgrzymka daje
okazję do umartwienia nie tylko fizycznego, ale i duchowego. Jest więcej czasu na modlitwę, refleksję, a jeśli
trzeba – także na zmianę swoich postaw życiowych. Możemy do Jasnogórskiej Pani zanieść zarówno swoje
dziękczynienia, jak i prośby. Możemy zanieść Jej nas
samych – takich, jacy jesteśmy, bez udawania i sztuczności, doceniając zarówno dobro, które jest w nas, jak i prosząc, by to co w nas słabe i grzeszne, stało się dla nas
źródłem uświęcenia, w myśl słów: Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9b).
Czas pielgrzymowania to również świadectwo wiary w Jezusa wobec ludzi, których spotykamy na pielgrzymim szlaku. Poprzez poświęcenie, trud, modlitwę
ukazujemy światu, że Jezus żyje i działa w naszym życiu.
Piszę te słowa z ogromną wdzięcznością w sercu wobec
Pana Boga, który podarował nam ten piękny czas. Pragnę
również gorąco podziękować wszystkim, którzy pielgrzymowali w naszej grupie: jestem bardzo zbudowany
Waszą postawa i zaangażowaniem. Dziękuję ks. proboszczowi Jackowi Kuzielowi CM za troskę o nas. Bardzo
dziękuję wszystkim Parafianom, którzy modlili się za
pielgrzymów podczas drogi, jak również moim Bliskim i
Przyjaciołom, którzy wspierali nas podczas drogi. Modliliśmy się gorąco za Was, za naszą parafię. Zawierzyliśmy
Wszystkich Pani Jasnogórskiej. Już dziś zapraszam na
wspaniałe „rekolekcje w drodze” – w ósmej grupie św.
Wincentego a Paulo w 2020 roku.
przewodnik grupy:
ks. Andrzej Telus CM

Na zdjęciu: czoło ósmej grupy u stóp Jasnej Góry
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MAŁA KRONIKA
WSPÓLNEGO WYJAZDU
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Piątek 2 sierpnia: Wyruszyliśmy kilka minut po godz.
8.00. I jechaliśmy busem 10 godzin. Dotarliśmy do Bęsi na
Warmii około godz. 18.00. Po rozpakowaniu się poszliśmy
na obiad i obejrzeć jezioro. A potem było spotkanie informacyjne.
Sobota 3 sierpnia: Rano byliśmy na Mszy Świętej z kazaniem. Po śniadaniu pojechaliśmy busem do Mikołajek, by
wejść na statek i popłynąć do Rynu. Tam m.in. byliśmy na
wieży widokowej w dawnej wieży ciśnień. Później pojechaliśmy do Świętej Lipki i wysłuchaliśmy koncertu organowego na organach z poruszającymi się figurkami. Następnie
wróciliśmy do Bęsi, zjedliśmy obiadokolację i poszliśmy na
wieczorne spotkanie.
Niedziela 4 sierpnia: Po Mszy św. niedzielnej w naszej
kaplicy i śniadaniu pojechaliśmy nad jezioro Kośno. Szliśmy trasą pieszą (10 kilometrów, ale zabłądziliśmy i wyszło
13 kilometrów). Pod koniec dziewczyny wyprzedziły chłopaków i czekały na nich 15 minut w busie. Z Łajsu, bo tak
nazywała się wioska, do której szliśmy, wróciliśmy do naszego ośrodka prosto na obiadokolację.
Poniedziałek 5 sierpnia: Przed południem pojechaliśmy busem do Olsztyna i przeszliśmy 10-kilometrową trasę
pieszą im. Marii Zientary-Malewskiej do Brąswałdu. Część
grupy znowu wyprzedziła maruderów i godzinę czekała na
końcu trasy na ich przybycie.
Wtorek 6 sierpnia: Dzisiaj pobudka była o godz. 6.30,
Msza św. z homilią o godz. 7.00, a śniadanie (jak zwykle) o
godz. 8.00. Bo mieliśmy jechać pociągiem do Giżycka, ale

Na zdjęciu:
Chłopcy
i dziewczęta
w Giżycku,
przed otwarciem
mostu obrotowego
nad Kanałem
Łuczańskim

się spóźniliśmy, więc pojechaliśmy tam busem. Oglądaliśmy most zwodzony i zwiedzaliśmy twierdzę Boyen. Potem był czas na wizytę w Lidlu, a jak ktoś miał więcej
pieniędzy, to na ciasto w kawiarni na wieży widokowej.
W drodze powrotnej do Bęsi dopadła nas wielka ulewa. A
wieczór minął jak zwykle.
Środa 7 sierpnia: Rano nie było Mszy Świętej, bo
nasz bus odpoczywał, a my pociągiem z Górowa pojechaliśmy do Olsztyna, który zwiedzaliśmy. Mieliśmy też czas
wolny na starym rynku i w galerii «Aura». O godz. 17.00
w naszej kaplicy była Msza po łacinie, a po niej obiad.
Czwartek 8 sierpnia: Po Mszy św. i śniadaniu pojechaliśmy busem do Krutynia i popłynęliśmy kajakami
rzeką Krutynią (7 kilometrów). Potem wróciliśmy do
Krutynia zwiedzić muzeum pełne wypchanych zwierząt.
A na koniec pojechaliśmy do cerkwi w Wojnowie, gdzie
siostra Maria Magdalena opowiedziała nam o wierze
prawosławnej i swoim życiu w klasztorze.
Piątek 9 sierpnia: Dzisiaj od godz. 12.00 mieliśmy
zwiedzanie Wilczego Szańca koło Kętrzyna (z przewodnikiem). Już o godz. 15.15 wróciliśmy do Bęsi. Niektórzy
z nas pływali kajakami po jeziorze Bęskim, inni grali w
piłkę. Potem był czas na obiad i pakowanie się, na spotkanie – i do spania.
Sobota 10 sierpnia: Właściwie to czekaliśmy na ten
dzień, bo dzisiaj przejeżdżaliśmy do Bysławka (czyli w
Bory Tucholskie). Większość uczestników uważa, że jest
tu lepsze jedzenie (może to i prawda). Mszę św. mieliśmy
w trakcie drogi – w znanym sanktuarium maryjnym w
Gietrzwałdzie. Po przyjeździe i obiedzie graliśmy w piłkę.
No, a resztę wieczoru znacie doskonale.
Niedziela 11 sierpnia: Po „naszej” Mszy św. i śniadaniu pojechaliśmy do Gołąbka, skąd lasami przeszliśmy do
Rudzkiego Mostu – czyli 8 kilometrów. Miało być 15 kilometrów, ale nie było. Była za to Tuchola.
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Na zdjęciu:
Dziewczęta
przy zaporze
w Mylofie,
przygotowane
do spływu
kajakowego
rzeką Brdą

Ks. Bogdan stwierdził, że w niedzielę należy się odpoczynek, więc mieliśmy czas wolny w Tucholi. Po powrocie do Bysławka poszliśmy kąpać się w jeziorze. A potem
był obiad, piłka nożna – i dalej nie muszę pisać.
Poniedziałek 12 sierpnia: Dziś «dzień wagarowicza»! Po śniadaniu i Mszy św. poszliśmy nad Jezioro Bysławskie. Byliśmy tam całe 4 godziny. Wróciliśmy o
godz. 15.30, więc do obiadu mieliśmy dużo czasu wolnego. Potem obiad, „śpiewane” spotkanie i do łóżek.
Wtorek 13 sierpnia: O godz. 10.30 wyjechaliśmy do
Torunia (oczywiście, wcześniej była Msza i śniadanie). W
Toruniu przygotowaliśmy do wypieku własne pierniki w
Żywym Muzeum Piernika. Potem mieliśmy czas wolny
na toruńskim rynku.
Środa 14 sierpnia: Okazało się, że kilka osób się
przeziębiło. Pojechaliśmy do Małych Swornegaci i wyruszyliśmy na 10-kilometrową trasę pieszą w Parku Narodowym Bory Tucholskie (niektórzy przeszli 12 kilometrów, bo się zgubili). Po przyjeździe do Bysławka niektórzy poszli nad jezioro – oczywiście ci, którzy byli zdrowi.
Obiad był trochę później, bo o godz. 18.30. Było wieczorne spotkanie, no i cóż – czas do łóżek.
Czwartek 15 sierpnia: Znowu «dzień wagarowicza»!
Ale super! Po uroczystej Mszy Świętej w kościele i po
śniadaniu – mieliśmy czas wolny do godz. 15.00 (do
podwieczorku). Graliśmy w piłkę, w różne gry, odpoczywaliśmy, byliśmy nad jeziorem. Na podwieczorek była
pizza. A o godz. 20.00 zaczęło się ognisko. Piekliśmy
kiełbaski i chleb, piliśmy herbatę z sokiem i śpiewaliśmy.
Piątek 16 sierpnia: Dziś pojechaliśmy do Kartuz (czyli na Kaszuby). Tam byliśmy w Muzeum Kaszubskim.
Niektórzy próbowali tabakę (jeśli nie wiecie, co to jest,
sprawdźcie na Internecie). Potem oglądaliśmy kościół,
który podobno ma dach w kształcie trumny. Następnie pojechaliśmy zobaczyć wybudowany i niedokończony zamek w Łapalicach i na punkt widokowy na Złotej Górze.
Obiad był w altance: były frytki i paluszki rybne, pychota!
Potem „śpiewane” spotkanie – i spać.

Sobota 17 sierpnia: O godz. 10.35 wyjechaliśmy do
Laskowic Pomorskich. Stamtąd odbyliśmy trasę pieszą
obok Kamienia Św. Wojciecha i przez Leosię do Gródka.
Po drodze musieliśmy pokonać szeroki strumyk i widzieliśmy zająca. Po powrocie mieliśmy jeszcze trochę czasu
wolnego, więc graliśmy w piłkę itd. Potem było spotkanie
i do łóżek (wiem, że to wiecie).
Niedziela 18 sierpnia: Po uroczystej Mszy św. niedzielnej i śniadaniu – wyruszyliśmy, by obejść Jezioro Minikowskie (5 kilometrów). Potem były wesołe zawody:
czytanie wiersza z jednoczesnym spożywaniem cytryny,
spożycie paczki słonych paluszków i wypicie flaszki wody
na czas, pijany piłkarz itd. Potem byliśmy nad jeziorem,
zjedliśmy obiadokolację – i już wiecie, jak dalej minął nam
wieczór.
Poniedziałek 19 sierpnia: Dzisiaj był oczekiwany
spływ kajakowy rzeką Brdą (8 kilometrów), od zapory w
Mylofie. Rzeka bardzo zakręcała, więc dużo wiosłowaliśmy. W drodze powrotnej weszliśmy na punkt widokowy,
by oglądać zniszczenia dokonane przez huragan w 2017
roku. Po obiedzie niektórzy zaczęli się pakować – przecież
pojutrze wyjeżdżamy.
Wtorek 20 sierpnia: Po śniadaniu i Mszy św. pojechaliśmy do Tucholi: tam zostaliśmy poczęstowani lodami w
nagrodę za udział w niedzielnych zawodach. Wracając do
Bysławka – po raz ostatni odwiedziliśmy miejscowy market. O godz. 15.30 była ostatnia kąpiel w Jeziorze Bysławkowym Małym. Już o godz. 17.00 był obiad, bo o godz.
18.00 rozpoczęło się wieczorne spotkanie: była ankieta o
wyjeździe i konkurs z kazań i zdobytych wiadomości. Była
też okazja, by podziękować naszym opiekunom: ks. Bogdanowi, s. Beacie, p. Przemkowi i naszemu kierowcy – p.
Eugeniuszowi. A konkurs wygrał Kuba C., na drugim
miejscu znalazł się Bartek W., a na trzecim ja (Hania B.),
zaś na czwartym Tobiasz D. Potem poszliśmy spać (nie
wszyscy, bo niektórzy próbowali organizować zieloną
noc).
Hanna Bętkowska (klasa V SP)

12

Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 9 (209) 2019 r.
INFORMACJE
PARAFIALNE

MSZE ŚW. W NIEDZIELE:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci),
12.30, 15.00, 16.30, 18.30,
20.00 (studenci);
w kaplicy akademickiej:

11.00 – przedszkolaki (od 08.09)
MSZE ŚW. W TYGODNIU:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30
(Mszy św. o godz. 20.00 jeszcze
nie będzie)
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w tygodniu:
w g. 6.00÷9.00, 18.00÷19.00
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.
(nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.)

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku:
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00

Tzw. kurs przedmałżeński
we wrześniu nie odbędzie się!

Katolicka Poradnia Rodzinna:
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00;
środy, godz. 18.15÷19.15

Klub Parafialny
czynny od poniedziałku do piątku:
w godz. 12.00÷18.00

Dyżur Stowarzyszenia Miłosierdzia:
poniedziałki, w godz. 15.00÷18.00
czwartki, w godz. 9.00÷12.00

NUMERY TELEFONÓW
dyżurny:
12-622-59-19;
kancelaria:
12-622-59-21;
zakrystia:
12-622-59-27;
wezwanie do umierającego:
880-479-042

NR KONTA PARAFII:
Bank PEKAO S.A.
04 1240 1431 1111 0000 1045 8488

Kalendarium duszpasterskie

WRZESIEŃ
1 (niedziela): 22 niedziela zwykła.
2 (poniedziałek): Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla
uczniów SP nr 12 oraz rodziców i nauczycieli – o godz.
8.00 (z poświęceniem przyborów szkolnych).
Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla
uczniów i nauczycieli VII LO – o godz. 10.00.
Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla
uczniów SP nr 5 oraz rodziców i nauczycieli – o godz.
11.00 (z poświęceniem przyborów szkolnych).
4 (środa):
Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00:
nabożeństwo różańcowe, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. wotywna o Najśw. Maryi
Pannie z Lourdes; inauguracja nowego roku formacji
Krucjaty Matki Bożej Niepokalanej, z udziałem rodziców i rodzin krucjatek.
5 (czwartek): Pierwszy czwartek miesiąca: inauguracja nowego roku formacji służby liturgicznej, z udziałem rodziców i
rodzin ministrantów i lektorów – o godz. 18.30.
6 (piątek):
Pierwszy piątek miesiąca: Msze św. wotywne o Najśw.
Sercu Pana Jezusa – o godz. 8.00 i 18.30; dodatkowa
Msza św. «pierwszopiątkowa» dla dzieci – o godz. 16.30.
Posługa sakramentalna kapłanów w domach chorych –
od godz. 9.00.
7 (sobota):
Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo.
8 (niedziela): 23 niedziela zwykła.
XXVII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
14 (sobota):
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
15 (niedziela): 24 niedziela zwykła.
Dzień Środków Społecznego Przekazu.
18 (środa):
Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski.
21 (sobota):
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
22 (niedziela): 25 niedziela zwykła.
24 (wtorek): Inauguracja triduum przed uroczystością św. Wincentego
a Paulo – w czasie Mszy św. o godz. 18.30.
27 (piątek):
Uroczystość odpustowa św. Wincentego a Paulo, patrona dzieł miłosierdzia, założyciela Zgromadzeń
Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia.
Uroczysta Msza Święta o godz. 18.30: Mszy św. będzie
przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosi ks.
Zdzisław Góra CM, nowy proboszcz sąsiedniej parafii
pw. Bł. Anieli Salawy.
Z racji uroczystości na terenie naszej parafii nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
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